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1. Valg av ordstyer og referent: Ordstyrer Marit Bjørnvold, referent  Hilde M Dahl 
2. Innkalling og saksliste godkjennes. 
3. Referat fra årsmøtet i 2014 i Bergen : 

a. Rekruttering har vært emne over flere år , det ble ikke trukket noen konklusjon 
ved årsmøtet.  

4. Styrets årsberetning:  
a. Styrets sammensening: Marit Bjørnvold leder, Einar Bryne kasserer og WEB 

ansvarlig. Anders Slørdal WEB ansvarlig. Anders Alme styremedlem, saansvarlig 
for NNPS møtet i Bergen. Sean C Wallace styremedlem.  

b. Møtevirksomhet i styret : 3 telefonmøter høst/vinter 14, 2 telefonmøter vinter 15. 
c. NNPS møtet i Bergen: 84 deltagere.   
d. Interessegruppemøtet på Pediaterdagenei Tromsø,  januar 2015, ca 20 tilhørere. 
e. NBNF`s	representant	til	Nordisk	forening:	Trude	R.	Olsen,	til	Europeisk	

forening:	Espen	Lien.		 
5. Regnskap:  Ånen Aarli  

a. Underskudd i 2014 på ca 25000 kr pga NNPS møtet i Bergen.  Det bør lages 
erfaringsnotat fra dette og forrige NNPS møte som NBNF har stått for.  Det kunne 
vært søkt på støtte fra Barnelegeforreningen, dette kan man vurdere neste gang.  

b. Faste utgifter er 100 Euro i medlemsavgift til EPNS og 75 Dkr pr betalende 
medelem i NBNF. Dette må dekkes av medlemsavgiften, denne holdes uendret.  

6. NBNFs vintermøtes fremtid:  
a. Barnelegeforeningen ønsker at NBNF legger sine årlige møter inn mot 

Pediaterdagene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skulle hatt et møte før årets 
vintermøte, men dette er utsatt til kommende uke ( Ingebjørg Fageli, Einar 
Slagsvold, Astrid Rojhan , Marit Bjørnvold) . I tillegg til oss er det separate møter 
for barneonkologene og barnekardologene.  

b. Det diskuteres fordeler og ulemper ved å legge vårt møte til Pediaterdagene: 
i. Fordeler: Større synlighet for barnenevorologifaget ved deltagelse, større 

innflytelse på program.  Viktig mht rekruttering. De fleste får fri til 2 kurs 
pr år, må nå prioritere mellom Pediaterdager og Vintermøtet vårt.  

ii. Ulemper: Mister egenart/identitet, møtene er viktig faglig og sosial arena. 
Fare for mindre oppmøte. 

iii. 3 alternativer stemmes over:  1.Uendret vintermøte, 2. vintermøte 1 dag 
før Pediaterdagene + subgruppemøte, 3. annethvert år med løsning 1. og 2. 
Flertallet går for alternativ 1: uendret separat vintermøte.  

7. Statutter : 
8. NNPS : Trude Rath Olsen . Ikke tilstede ved årsmøtet. Neste møte er i  Finland. 
9. EPNS: Espen	Lien	:	orienterte	om	aktivtet	i	EPNS	siste	år.	Det	er	jobbet	med	

kriterier	for	spesialitet	i	barnenevorlogi	i	Europa.	Det	er	laget	en	standard	og	det	
finnes	et	nettbasert	diplom	man	kan	ta,	modulbasert		med	12	moduler.		EPNS	har	
reist	rundt	og	sjekket	hvordan	spesialiseringen	foregår	i	de	ulike	medlemslandene.	
Personlig	medlemskap	i	EPNS	koster	120	Euro	og	inkluderer	tilgang	til	tidskriftet	
European	journal	of	Child	Nevrology.	Man	får	også	tilsendt	bok.	EPNS	kongressen	
foregår	hert	2.	År,	neste	gang	Wien	i	mai	15.	 



10.  Valg:  
a. Valgkommite har vært Bjørn Bjurulf og Kathinka Aslaksen. 
b. Marit Bjørnvold og Einar Bryne er på valg 
c. Jasmina Majkic-Tajsic og Cathrine Monrad Hagen er foreslått som nye 

styremedlemmer. De velges ved aklamasjon.  
d. Ny valgkomite: Marit Bjørnvold , Einar Bryne.  

11. Eventuelt:  
a. Cathrine Monrad Hagen : Ønske om å jobbe mer aktivt mot departement og 

regjering, NBNF bør bli mer synlige i det offentlige rom. Barneombudet har ønket 
større fokus på kronisk syke og funksjonshemmede barn. Det foreligger en 
nasjonal opptrappingsplan for hab.feltet ( Hdir). Espen Lien foreslår å vurdere å 
invitere arbeidsgruppen fra EPNS til å gjøre en revisjon av barnenevrologifaget i 
Norge.  

b. Anders Alme: Ønsker å etablere en nettbasert interessegruppe for pediatrisk 
søvnmedisin.  
  

  

  

	


